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Luftfartsverkets (”LFV”) huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och
miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.
LFV är överlag positiva till förslaget och vill framhålla det värdefulla i att fokus
föreslås läggas på direkt miljöpåverkan. De myndigheter som omfattas av
miljöledningsförordningens tillämpningsområde skiljer sig i hög grad åt vad gäller
typ av verksamhet och potentiell miljöpåverkan. Med hänvisning till detta önskar
LFV framhålla att rutinerna för rapportering bör utformas med en viss flexibilitet
och på ett sätt som medger en anpassning till de olika myndigheternas skilda
förutsättningar. LFV anser också att det inför de föreslagna förändringarnas
genomförande kan finnas skäl för Naturvårdsverket att erbjuda myndigheterna
ytterligare stöd och vägledning i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för
samtliga myndigheter att på ett strukturerat sätt fullfölja sina miljöåtaganden.
Miljöledningssystem enligt ISO 14001 identifierar verksamhetens miljöpåverkan,
vilket styr vad man följer upp och rapporterar i verksamheten. Fokus bör sedan ligga
på den betydande miljöpåverkan man kan påverka.
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I Naturvårdsverkets underlag framgår att man vill utveckla en mer strategisk ansats
med miljöledningsarbetets rapportering. Uppföljningen bör övergå från kvantitativ
uppföljning till kvalitativ uppföljning. Kanske borde man uppnå en struktur i
rapporteringskraven som är bestående och så utformade att den stödjer en
uppföljning där man kan följa myndigheternas utveckling av miljöarbetet med
ständig förbättring. En sådan rapportering bör luta sig mot de komponenter som
miljöledningsstandarden ISO 14001 innehåller eftersom resultat då kan relateras
lättare med andra mätningar. Till de som har certifiering ISO 14001 kanske frågorna
kan vara utformade på ett annat sätt eftersom ett regelbundet förbättringsarbete
och mätande är i drift.
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Efter att ha sammanställt myndigheternas miljöledningsrapporteringar skulle
Naturvårdsverket kunna stödja förbättringsarbetet genom att t.ex. redogöra för
goda exempel och utveckla mallar och nyckeltal för miljöledningsarbetet.
LFV har inget att erinra sig emot att miljörapporteringen, som förslaget anger, blir
en del av underlaget i myndighetsdialogen. LFV vill dock framhålla att LFV inte
önskar att miljörapporten lyfts in i årsredovisningen som en bilaga. Detta skulle
innebära att de kommer att ingå i Riksrevisionens granskning och måste ingå i den
tryckta årsredovisningen etc. LFV anser att förslaget om justering av förordningen så
att rapporteringen av miljöledning kan ske digitalt och undertecknas digitalt är bra.
LFV ställer sig lite frågande till att kravet på certifiering tas bort, det innebär att en
viktig signal utåt till både privatpersoner såväl som företag osv tappas om detta
görs. I dagens behov av miljötänk där flera kunder ställer krav på certifiering på sina
leverantörer är det ett steg som vi inte förstår. I LFVs miljöledningsarbete har LFV
ambitionen att uppfylla de krav som ställs igenom ISO 14001 för hela LFVs
verksamhet eftersom LFV befinner sig i en bransch som kritiseras hårt vad gäller
miljöpåverkan. Det ses som en viktig signal utåt och ger en struktur i arbetet med
miljöfrågor att vara miljöcertifierade.
Eftersom de nya kraven på miljöhänsyn ska omfatta samtliga områden i
inköpsprocessen (förbereda, upphandla och realisera), mot tidigare endast
upphandla, ser LFV att administrationen (främst våra interna) och kostnader (från
leverantörer och vår administration) kommer att öka betydligt. Detta skulle till viss
del kunna motverkas genom samordning inom statliga myndigheter på liknande sätt
som regioner och landsting gör genom samarbetet Hållbar upphandling. Eventuellt
ökade kostnader behöver kompenseras, för att möjliggöra att ytterligare miljökrav
ska kunna ställas.
LFV ifrågasätter att man bibehåller kravet på att en miljöutredning ska utföras minst
vart femte år, i vart fall för de som redan bedriver ett certifierat miljöarbete.
Behovet av miljöutredning bör vara som störst när det ska inrättas ett
miljöledningssystem för första gången eller vid förändrade lagar, förordningar eller
verksamhet. LFV vill framhålla att för aktörer som redan har ett inrättat
miljöledningssystem resulterar kravet endast i en ökad administrativ belastning och
ökat behov av resurser. Avsikten med ISO 14001 är att jobba med ständig
förbättring, vilket bland annat innebär att man ska hålla sig informerad om nya
kunskaper och ständigt ompröva nödvändiga åtgärder. Gör man det så kommer
miljöutredningar att uppdateras vid behov och inte av en tidsgräns.
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LFV anser att den föreslagna uppdelning enligt bilagan till förordningen som ska ske
i rapporteringen av energianvändning i lokaler utgår. Dessa uppgifter är
tidskrävande att ta fram och kvalitén på dessa varierar. Naturvårdsverket framhåller
statistikserien som viktigt underlag för att kunna beskriva trender, men LFV ser att
det vore bättre att använda den sammanhållna statistiken som redovisas för energi
inomhus och att tiden för att administrera den separata uppdelningen istället kan
läggas på faktiska åtgärder.
Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektören efter föredragning av
kvalitets- & miljöledare Richard Lehtonen. I ärendet har även LFVs strategiska
inköpschef Lars Nessvi samt chefsjurist Petra Sernulf deltagit.

Norrköping,

Ann Persson Grivas
Generaldirektör
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